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1. Inledning
Tidö-Lindö är en ö i Mälaren med drygt 330 bostäder, varav
ett femtiotal sommarhus. Alla är medlemmar i Tidö-Lindö
Samfällighetsförening, med gemensamt ägandeskap och
ansvar för öns vägnät, grönområden och västerängsområdet
med bl. a lekplats, badstrand och föreningshus.
Projektet, sedermera döpt till ”Vision Tidö-Lindö”, föddes
fram under våren 2016, i diskussioner mellan Hans Thell,
Heidi Leppäniemi och Lars Hallstadius. Hans kände till
möjligheten att få EU-stöd till förnyelseprojekt, via LEADER*,
Heidi hade med sin bakgrund som folkhälsovetare många
uppslag hur ön skulle kunna bli ännu bättre, och Lars var
ordförande i styrelsen för samfällighetsföreningen. Eftersom
vård av öns natur, och en väl underbyggd och förankrad
naturvårdsplan, låg högst på vår önskelista bjöd vi även in
Nicklas Monrad, styrelsens ansvarige för öns grönområden,
till det som kom att bli projektets styrgrupp. (Nicklas avgick
senare av personliga skäl och ersattes av Mårten Gustafsson,
i såväl samfällighetens styrelse som styrgruppen).
Vi var som sagt överens om att öns unika naturvärden hade
hög prioritet i ett eventuellt projekt, och tog därför kontakt
med Kristina Hansson, naturvårdsexpert vid Länsstyrelsen,
för fördjupad förståelse och en gemensam rundvandring med preliminär inventering av öns olika
naturområden. Den resulterande rapporten sammanfattar bl. a Kristinas förslag till naturvårdande
åtgärder och återfinns på samfällighetens hemsida: http://www.doc.tidolindo.se/1609Rundvandring.pdf .
Frågan om vad mer som borde/kunde ingå i ett projekt beslöt vi att besvara med hjälp av en enkät till
alla öns hushåll, se nästa avsnitt. Utöver att besvara frågan förankrade vi på så sätt projektet hos
samfällighetens medlemmar.
Vi tog i ett tidigt stadium kontakt med det lokala LEADER-kontoret för att förstå spelreglerna (exakt
vad kan/vill LEADER stödja, ansökningsproceduren, etc.) och stämde sedan löpande av med LEADERs
representant. Värdet av ett sådant nära samarbete kan inte överskattas.
Visionen i projektets namn, ”Vision Tidö-Lindö”, är en sammanfattning av vad vi ville åstadkomma, i
helikopterperspektiv:
”Tidö-Lindö är en mälarö där alla trivs, har möjlighet till en rik fritid, friluftsliv, upplever trygghet,
gemenskap och har ett gemensamt engagemang att förvalta de naturvärden som finns på ön till
kommande generationer”.

* Liason Entre Actions de Developpement de l´Economie Rurale, www.leadermalardalen.se/
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2. Enkäten
Det primära syftet med enkäten var att bättre förstå vilka aktiviteter, utöver naturvårdsplanen, vi
skulle inkludera i Vision Tidö-Lindö, och i ansökan till LEADER. Samtidigt tjänade enkäten till att
förankra projektet, och dess innehåll, hos öborna. Sist men inte minst var detta ett förfarande som
uppskattades av LEADER och gav pluspoäng den dag vår ansökan prövades: Vi hade evidens för att vi
sökte pengar till rätt saker.
Enkäten skickades ut till alla medlemmar (i samfälligheten) vi kunde nå, primärt via email, i andra
hand med ett kuvert i deras postlåda. För enstaka medlemmar, huvudsakligen sommarboende, fanns
varken aktuell mailadress eller postlåda; dessa valde vi att utesluta.
Enkäten skickades ut i november 2016, med 11 december som sista dag för svar. Förstasidan, med
bakgrund och instruktioner, visas i bilaga 1.
Vi uppmanade mottagarna att i första hand svara över internet, via en länk som vi förmedlade. För
de som inte kunde/ville detta accepterade vi svar på papper.
Resultatet av enkäten redovisades vid det möte vi bjöd in medlemmarna till i mars 2017.
Sammanfattningen visas i bilaga 2 och den kompletta presentationen med alla svar finns på
hemsidan under fliken ”Vision Tidö-Lindö”, eller här: http://www.doc.tidolindo.se/Enkatresultat.pdf .
Drygt 200 hushåll svarade, vilket innebär en svarsfrekvens om ca 60 %. Denna höga siffra avspeglar
ett uppenbart stort engagemang hos våra medlemmar. Vid nämnda enkätmöte deltog även Kristina
Hansson från Länsstyrelsen (samma naturvårdsspecialist som hjälpte oss med den preliminära
inventeringen) och Mia Lundqvist från det lokala LEADER-kontoret. Deras presentationer återfinns
också på hemsidan, under fliken ”Vision Tidö-Lindö” eller här:
http://www.doc.tidolindo.se/170315-Lansstyrelsen.pdf
och
http://www.doc.tidolindo.se/170315-LEADER.pdf .
Mia Lundqvist var mycket nöjd med det sätt enkäten lagt grunden för en bra och meningsfull
ansökan till LEADER.

3. Ansökan
Årsstämman i april 2017 tillstyrkte, med överväldigande majoritet, att gå vidare med en ansökan till
LEADER.
Vid formuleringen av denna vägde vi ihop de olika aspekterna:
•

Beloppets storlek: Tillräckligt mycket för att verkligen kunna ”göra något” men inte så stort
att LEADER och deras styrelse (LAG) skulle få svårigheter att godkänna det. Vi enades med
LEADERs representant om ett belopp strax över en halv miljon.

•

Resultatet av enkäten, dvs den färgkodade tabellen i slutet av bilaga 2, tillsammans med de
efterföljande kommentarerna.

•

LEADER Mälardalens överordnade målsättningar, ”horisontella mål”, skall beaktas:
Jämställdhet, integration/mångfald (social sammanhållning) och miljö.

•

Frivilliga insatser från oss på ön: Minst 30% av projektets totala värde måste utgöras av
obetalt arbete. Projektets innehåll måste alltså lämpa sig för ganska omfattande egna
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insatser.
•

Vi behövde, enligt LEADERs föreskrifter, utse en eller flera samarbetspartners. Länsstyrelsen
var redan delaktig, och grann-samfälligheten (Eriksbo Park) föll sig naturligt med tanke på
närheten och deras givna intresse för våra anläggningar på Västerängen. Eriksbo Parks
styrelse var införstådd och vi gjorde även en presentation vid deras samfällighets årsstämma.

De kostnads- och tidsatta momenten i ansökan utgjordes av:
1. En långsiktig och välförankrad naturvårdsplan, baserad på grundlig inventering av, och
kunskap om, förekommande biotoper. I delprojektet ingick även en ny,
tillgänglighetsanpassad gångstig till badstranden och informationsmaterial (ö-guide).
2. Ett belyst utegym med tio redskap och pingisbord, på västerängsområdet
3. En samlingsplats, centralt på västerängsområdet, i form av ett väderskydd med grillmöjlighet
och bänkar (ibland benämnt ”grillkåta”).
4. Förnyelse av strandområdet.
5. Avslutningsfest där vi i vernissage-form visar foton tagna av öbor. (Denna kostnadsmässigt
mindre post bakade vi senare in under första punkten).
I början tänkte vi även inkludera en större pulkabacke, i enlighet med enkätsvaren. Vi släppte dock
denna, med motiveringen att det redan fanns en pulkabacke hos vår samarbetspartner, Eriksbo Park,
plus att kostnaden var relativt låg, dvs samfälligheten skulle kunna bekosta en backe inom de
normala budgetramarna. (Vilket skedde år 2020).
Ansökan nämnde även ett antal insatser av obetald karaktär och utan tidplan:
•
•
•

Fler och bättre gångstigar genom öns naturområden
Säkerhets- och livräddningskurser
Tillgodose barns och ungas intressen

Det var mycket ”pyssel” med framtagning av ansökan. Alla planerade utlägg måste styrkas av två
oberoende offerter, och detaljerna granskades grundligt av LEADERs organisation. Ansökan Steg 1
lämnades in i juni 2017, följt av Steg 2 i september 2017. Den godkändes, efter flera iterationer och
en lyckad dragning inför LEADERs styrelse (LAG), i april 2018. Det sökta beloppet, knappt 700 000 kr
(698 858 kr), beviljades utan avdrag.
Det var viktigt för LAG att de finansierade anläggningarna blir tillgängliga för alla som kan ta sig till
ön, dvs inte enbart för medlemmarna i samfällighetsföreningen. För oss var detta en självklarhet, och
den blivande cykelvägen mellan Tidö-Lindö och Enhagen, finansierad av Trafikverket och Västerås
stad, kommer att ytterligare öka tillgängligheten.
För vart och ett av de fyra delprojekten ovan (”aktiviteterna”), där nr 5 som sagt inkorporerades
under den första) utsågs en ansvarig, frivillig öbo. (Av praktiska skäl leddes utegyms-aktiviteten av två
personer). Den kompletta projektstrukturen (se sid 2), som även omfattade en ekonomiansvarig,
presenterades i ansökan och fungerade utan ändring till projektets avslut.
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4. Genomförande och resultat
Aktivitetsledarna (sid 2) koordinerade, och ansvarade för, sina respektive delprojekt och engagerade
(andra) frivilliga krafter efter behov och möjlighet. Styrgruppen stödde det hela med råd och dåd, och
vid behov hjälp med beslut.
I början disponerade delprojekten de pengar som öronmärkts i ansökan, men efterhand lyfte vi
blicken och omdisponerade medel med hänsyn till utfall och behov: Vissa saker blev av olika skäl
billigare än tänkt, medan annat behövde få kosta litet mer. Styrgruppen var, naturligt nog, drivande i
denna process för optimering i ett helhetsperspektiv.
I samband med ansökan tog vi in offerter på samtliga planerade inköp. Det stod oss sedan fritt att
utnyttja dessa, alternativt välja bättre och/eller billigare lösningar.
Vi erbjöd företag med lokal anknytning möjlighet att sponsra projektet och på så vis möjliggöra ett
mer omfattande eller påkostat innehåll. All sponsring föll inom ramen för de definierade
aktiviteterna och som komplement till EU-anslaget.
Sponsorerna omnämns på en anslagstavla vid en av ingångarna till västerängsområdet, samt på en
skylt i föreningshuset, och alla som bidragit med frivillig (obetald) tid omnämns på samma skylt i
föreningshuset. Se vidare avsnitt 5 och bilaga 8–9.

4.1 Naturvårdsplanen mm
4.1.1 Naturvårdsplanen
En bra introduktion till naturen på Tidö-Lindö finns i ö-guiden, se avsnitt 4.1.3.
Syftet med naturvårdsplanen är att i detalj beskriva hur naturen på ön skall tas om hand, baserat på
en grundlig inventering och aktuellt kunskapsläge. Den ser olika ut för öns olika delområden, med
sina karakteristiska egenskaper och biotoper, och utgör nu basen för Styrelsens och de lokala
allmänningsgruppernas vård av våra gemensamma grönytor.
Skötselplanen, tillsammans med bakgrund och målbilder, ligger under fliken ”Naturvårdsplan” på vår
hemsida. Så säkerställs att planen lever vidare till framtida styrelser och generationer av öbor,
samtidigt som den lätt kan modifieras när förutsättningar eller kunskapsläge ändras.

4.1.2 Nya och nygamla stigar
Befintliga stigar, vissa helt igenvuxna, röjdes så att vi
återskapade det mer omfattande nätverk av gångbara
stigar som fanns kring år 2000. Aktuell karta, nedan, är
kopierad från ö-guiden och återfinns med full upplösning i
denna (se nästa avsnitt).
Vi skapade också en helt ny, tillgänglighetsanpassad stig
från parkeringsplatsen, längs vattenkanten söder om
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stranden, vidare bakom sandstranden och ända ut till norra udden. Delar av stigen kan ses i
bilaga 5.

4.1.3 Informationsbroschyr, ”Ö-guiden”
Syftet med ö-guiden var att, på ett intressant och smakfullt sätt,
presentera Tidö-Lindö. Fokus ligger på naturen och det unika växt- och
djurlivet, men man finner också en sammanfattning av öns historia, en
karta över gång/naturstigar samt tips om vad man kan se och göra på
ön.
Den primära målgruppen är de som bor på Tidö-Lindö: Genom
Styrelsens försorg har alla fått ett ex i sin postlåda, och nyinflyttade
kommer att få broschyren som en del av välkomstpaketet.
En länk till ö-guiden finns på vår hemsida, under fliken ”Vision TidöLindö”.
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4.2 Utegymmet
Gymmet byggdes på en före detta strandäng,
i direkt anslutning till övriga anläggningar på
Västerängen. Eftersom området periodvis är
ganska sankt höjde vi marknivån med ca 50
cm.
Valet av redskap gjordes tillsammans med
Marie Hammarbäck, som är specialist på
friskvårdsfrågor. Gymmet ligger intill
lekplatsen: Även barnen skall naturligtvis känna sig välkomna och därvid inte utsättas för större risker
än på en vanlig lekplats. Vi valde därför bort vissa potentiellt farliga redskap, som bomlyft.
Bildsekvensen i bilaga 3 redovisar, tillsammans med bildtexterna, hur gymmet växte fram.

Planering av utegymmet, med tio
redskap och pingisbord

4.3 Väderskyddet
Väderskyddet uppfördes i omedelbar anslutning till
lekplatsen, med sin öppna sida vänd mot denna, dvs i
riktning syd-sydöst. Markberedningen samordnades med
utegymmet, för minimering av total kostnad.
Bilaga 4 visar, i bilder och bildtexter, hur väderskyddet
byggdes.

4.4 Förnyelse av strandområdet
Delprojektet (aktiviteten) omfattade:
•

Ny sand på stranden, grovkornigare nära vattenkanten och i övrigt finkornig, skön att ligga på
och bra att leka i.
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•

Gungställning.

•

Ny, tillgänglighetsanpassad stig från P-platsen längs
vattenkanten, vidare innanför stranden och ut till
norra udden.
De två närmaste bilplatserna på parkeringen
skyltades som handikapplatser.

•

En ny fikaplats mellan föreningshuset och stranden, med nytt picknickbord

•

Uppsnyggning av båda uddarna inklusive nya bänkar.

•

Picknickplats i skugga, nära södra udden.

•

Grillplats med ny betonggrill i norra änden av stranden.

•

Hundbadplats med skylt, norr om badstranden

•

Två informationsskyltar, en vid den nya stigens början på P-platsen, den andra på
strandområdet, vid ingången nära föreningshuset

•

Allmän uppsnyggning

Målbilden sammanfattas i de två skisserna överst i bilaga 5.
Planen modifierades något under arbetets gång, beroende på nya insikter och möjligheter:
-

Norra udden har öns bästa sjöutsikt, speciellt vid solnedgång. Vi valde därför att flytta in
grillen till norra änden av strandområdet, och vika själva udden för vila och kontemplation

-

Grönytan vid informationsskylten skulle kräva regelbunden bevattning, vilket inte är
realistiskt. Istället anlade vi den nya fikaplatsen här.

-

Vi valde bort ny sand ute i vattnet. Dels var behovet måttligt, dels skulle kostnaden för
utläggningen ha blivit relativt hög.

-

Informationsskylten vid den nya strandstigens ingång tillkom efter beslut i styrgruppen.
Ekonomiskt utrymme skapades genom att skippa kantbalkarna till utegymmet (vilka skulle
varit av huvudsakligen kosmetisk karaktär).

I den ursprungliga planen ingick en träspång längs vattenkanten (som del av den nya stigen),
utmynnande i ett soldäck på södra udden. Vid närmare eftertanke insåg vi att ett trädäck längs
vattenkanten skulle uppmuntra till dykning, vilket i det aktuella området kunde slutat mycket illa.
Bilaga 5 redovisar i bilder och bildtexter hur arbetet fortskrider. I slutet av bilagan visas innehållet
från informationsskyltarna.
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4.5 Säkerhets- och livräddningsutbildning
4.5.1 Uppvisning av sjöräddningssällskapets båtar och utrustning
Den 18 maj 2019 besökte Sjöräddningen badstranden på
Tidö-Lindö, visade upp två räddningsbåtar och
utrustning, samt pratade om sjösäkerhet/sjövett.
Aktiviteten blev mycket uppskattad av de drygt hundra
personer som deltog, inklusive många barn som gillade
att åka räddningsbåt och testa brandsprutan. I caféet
kunde gott hembakat och varmkorv med bröd inhandlas.
Vi passade även på att ta upp anmälningar till den
kommande aktiviteten: HLR-utbildning.
Några ytterligare foton finns i bilaga 7.

4.5.2 Hjärt-lungräddning (HLR)
Många människor drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp.
Därför startade vi aktiviteten ”HLR-utbildning” till vilken
vi fann en ideell utbildare hos vår samarbetspartner
Eriksbo Park. Tack vare tre lokala företags sponsring av
utbildningsdockor täcktes kostnaderna av
deltagaravgiften, och vi kunde även skänka en slant till
Hjärt- och Lungfonden.
Tre tillfällen kördes under juni-november 2019, med upp
till 8 deltagare per tillfälle. Fler bilder finns i bilaga 7.

4.5.3 Isvett
Den 15 januari 2020 höll Långfärdsskridskoklubben LiV
en kurs i iskunskap/isvett, i västerängslokalen. Ca 35
öbor deltog i det mycket uppskattade mötet.
Vi fick lära oss hur man kan bedöma isens bärighet, hur
isens tjocklek varierar med lokala förhållanden, och hur
man bör bete sig för att minimera risken för ett tillbud.
Dessutom beskrev LiV de lokala förhållandena,
exempelvis var någonstans utanför ön isen lägger sig
först (Asköviken) och var man definitivt aldrig skall åka.

4.6 Barn och ungdom
En uttalad målsättning med projektet var att öbor i alla åldrar skulle få glädje av resultatet, dvs trivas
(ännu) bättre på ön, med mindre behov av att åka någon annanstans på sin fritid. (Jämför Visionen på
denna rapports framsida).
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I ett barn- och ungdomsperspektiv vill vi lyfta fram följande resultat:
•
•
•
•
•
•

Ett utegym som fungerar för de flesta åldrar
En bättre och trivsammare badstrand
Gungställning på stranden
Väderskyddet - en samlingsplats för öbor i alla åldrar
Vi uppmuntrar (i ö-guiden) till mountain-biking på några av våra naturstigar
I enkäten önskade man sig en högre pulkabacke. En sådan anlades 2020 på Västerängen,
utanför projektets ramar

En långsiktig målsättning är att skapa större möjligheter för öns (äldre) barn och ungdomar att föra
fram egna synpunkter direkt till Styrelsen, dvs föra en dialog rörande frågor som känns viktiga för de
unga.

4.7 Projektets avslut
4.7.1 Fotovernissage - fototävling - bildbibliotek
Ursprungligen var det tänkt att sommaren 2020 kombinera en avslutningsfest med visning av valda
bilder, tagna av invånare på ön. Pga. corona-relaterade restriktioner/rekommendationer beslöt vi
dock att skjuta fram avslutningsfesten till maj 2021. (Senare beslöt vi att ställa in festen helt,
eftersom corona-restriktionerna låg kvar).
Istället anordnade vi en fototävling, där de bästa bilderna, tagna och framröstade av öborna, trycktes
upp på canvas och hängdes på föreningslokalens väggar. Samtidigt la vi grunden till ett bildbibliotek
som kommer att finnas kvar, tillgängligt för alla på ön och med möjlighet att efter hand lägga till nya
vackra och/eller intressanta bilder.
Under våren 2020 bjöd vi in att bidra med bilder till tävlingen, på temat ”Livet och naturen på TidöLindö”, via vår hemsida, öns Facebook-grupp samt i kallelsen till årsstämman. Vi fick in sammanlagt
169 bilder.
Omröstningen, som gjordes per e-mail, resulterade i relativt få röster, varför det inte fanns några
riktigt tydliga vinnare. Vi utsåg därför de 29 bilder som fick poäng, dvs minst en röst, till finalister, för
en andra omröstning i samband med årsstämman den 24 augusti 2020.
De 29 bilderna nålades då upp på föreningshusets vägg, och stämmans deltagare röstade med penna
och papperslapp, se bilaga 6. Bilderna sorterades i två kategorier, ”Natur” och ”Människor och
tradition”.
De sex vinnande bilderna hänger nu i föreningslokalen (bilaga 6).
Bidragen till fototävlingen ligger nu i öns bildbibliotek, tillsammans med bidrag inskickade senare.
Alla öbor är välkomna att skicka sina bilder till den mail-adress som anges på vår hemsida, under
fliken ”Vision Tidö-Lindö”.
På samma plats finner man även länken till bildbiblioteket.
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5. Frivilligt arbete och sponsring
Enligt LEADERs förutsättningar skall minst 30% av projektets totala värde utgöras av frivilligt (obetalt)
arbete. Med ett anslag om ca 700 000 kr (698 858 kr) motsvarar detta obetald tid till ett värde av
minst ca 300 000 kr, eller ca 1360 timmar med schablonvärdet 220 kr/timme.
Vi har registrerat sammanlagt 2183 frivilliga timmar, vilket är långt mer än kravnivån, närmare
bestämt 160 %. Namnen på alla de som engagerat sig, och satsat obetald tid, återfinns i bilaga 8 och
på en skylt i föreningshuset.
Tolv företag med lokal anknytning har på olika vis sponsrat projektet och på så vis utökat innehållet
inom ramen för LEADERs anslag. Det rör sig om såväl pengar, insatta på projektets konto, som
material och/eller bekostande av professionella anläggnings-insatser.
Sponsorerna omnämns på informationstavlan vid strandstigens början (bilaga 5 och 9) samt på en
skylt i föreningshuset (tillsammans med de frivilliga krafterna).
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Bilaga 1. Enkätens inledande sida
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Bilaga 2: Resultat av enkäten

14

15
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Bilaga 3: Anläggning av utegymmet

Augusti 2018
Inmätning av området och
utsättning av hörnpinnar

Augusti - september 2018
Markberedning
Efter avslutad
markberedning lät vi
området ”sätta sig” över
vintern
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22 maj 2019
Montering påbörjas.
Redskapens delar har
övervintrat under en
presenning.

Monteringen är klar i slutet av maj 2019
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1 juni 2019
Det översta
lagret av fint grus
krattas ut

15 juni
Skylten får sitt
innehåll och
gymmet invigs

19

I november får gymmet
belysning

Maj 2020
Slutligen, en ny bänk för
vila mellan gympassen
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Bilaga 4: Väderskyddet byggs

22 maj 2019
Markering av
hörnen.
I bakgrunden syns
en del av lekplatsen.

28 maj 2019
Plintarna är på plats.
I bakgrunden syns
utegymmet.

15 juni 2019
Grunden är klar,
inklusive kantsten
och allmän
uppsnyggning.
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31 augusti 2019

2 september 2019

25 november 2019

22

18 januari 2020
Eluttag installeras.

26 april 2020
Våren har kommit och
grundmålning pågår.
Bänkar har burits in och
väderskyddet kan börja användas.
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25 maj 2020
Grillen har
kommit och
funnit sin plats

20 juli 2020
Målningen är
klar. Det återstår
bara en andra
strykning.
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Bilaga 5. Förnyelse av strandområdet

Målbilden för
strandområdet.
Planen
modifierades
delvis under
arbetets gång,
beroende på
nya insikter och
möjligheter.
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Mars 2019
Innan arbetet
påbörjas

Mars 2019
I förgrunden
den gamla
stigen mellan
stranden och
badbryggan

26

15 april 2019
Ny sand läggs ut

I förgrunden det
område som skall
bli till nya
fikaplatsen

20 april 2019
Sanden på plats
och bakom den ser
man (ljusgrått) en
del av den nya
stigen mellan Pplatsen och norra
udden

27

9 maj 2019
Den nya stigen till
P-platsen, sedd
från badbryggan.
Mitt i bild den
nya solplatsen på
södra udden.

13 maj
Förnyelse av
norra udden

13 maj
Strandområdet
närmast vattnet
är klart
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28 maj 2019
Norra udden är
klar så när som
på de nya
bänkarna

29 maj
Gungställningen
är klar

29

15 juni 2019
Badsäsongen har
börjat och den
förnyade stranden
är mycket
uppskattad.
Arbetet gör nu
paus över
sommaren

19 februari 2020
Anläggning av den
nya fikaplatsen

21 februari
Återstår bara bord
och bänkar

30

April – juli 2020
Nya bord och
bänkar.
Norra udden

Södra udden, vid
badbryggan

Nya fikaplatsen

31

Förlaga till ingångsskylten

32

Skylten på sin plats

33

Förlaga till strandskylten, sida 1

34

Förlagor till strandskylten, sida 2

35

Strandskylten på sin plats
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Bilaga 6: Fototävlingen
Framröstning
av sex
vinnande bilder
från 29
finalister, vid
årsstämman
2020

De 29
finalisterna
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De sex vinnande bilderna upptryckta på canvas och hängda i föreningslokalen.
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Bilaga 7: Säkerhets och livräddningsutbildning

Sjöräddningens besök 18 maj 2019

39

HLR-utbildning i föreningslokalen

Kurs i isvett 15 januari
2020

40

Bilaga 8: Personer som bidragit med frivillig (obetald) tid

Projektgruppen
Lars Hallstadius
Hans Thell
Heidi Leppäniemi

Mårten Gustafsson
Michaela Sandvall
Gunhild Sünger

Daniel Lind
Regina Tunebrant
Marie Hammarbäck

Övriga som bidragit med frivilligt (obetalt) arbete
Anna Hallberg
Annie Zaar Issa
Andreas Hammarbäck
Anne-Lie Renström
Arnar Thorisson
Billy Ramström
Birgitta Rydqvist
Bo Dahlström
Britt-Marie Lindevret
Börje Gustafsson
Carina Akterhag
Cecilia Janås
Cecilia Stanell
Charlotte Hörnquist
Charlotte Lundgren
Christer Bäckström
Christer Stridh
Emma Wegrell
Erik Dahlén
Gustaf Renström
Helena Rönnbäck
Helena Smith

Henrik Ohlsson
Hugo Tegenfeldt
Ida Persson
Ingalill Tengström Thell
Ingemar Moritz
Jaana Vinnal
Jan Aspgren
Jan Bröms
Jenny Ek
Jens Nylander
Johan Hörnquist
John Pedersen
Kjell Eriksson
Kristina Steen
Margareta Ohlson
Markus Stanell
Melanie Hallstadius
Nicklas Monrad
Niclas Weber
Niklas Lundberg
Nils-Erik Ohlson
Per Larsson

Per Mattsson
Peter Bäckström
Primus Nyxén
Rolf Olsson
Ronald Malcher
Sirpa Lundqvist
Sofie Svensk
Stefan Karlsson
Stefan Lundin
Stellan Carlhed
Stephan Skoog
Susan Tegenfeldt
Susanne Hammarlund
Tanja Hallstadius
Therese Steen Olsson
Tomas Henriksson
Tomas Gustavsson
Ulf Rydqvist
Ulla Dalenfeldt Svensson
Åsa Ledin

Vi tackar också alla barn och ungdomar som deltagit,
tillsammans med sina föräldrar
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Bilaga 9: Projektets sponsorer
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